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RESUMO

Tal como a profissão médica, o curso de Medicina é idealizado pela sociedade em geral, por serem seus alunos vistos como aqueles que 
futuramente salvarão vidas.  Ao entrarem na faculdade, a idealização dá lugar a uma realidade que envolve muitas pressões acadêmicas, escassez 
de tempo para estudar e ter lazer. Esta realidade costuma envolver frustrações e angústias, que podem gerar patologias como a depressão, 
especialmente quando os alunos entram no internato e têm contato com pacientes, com o sofrimento e com a morte. As dificuldades enfrentadas 
por muitos discentes de Medicina levam diversos autores a pensarem que as faculdades devem oferecer espaços de suporte emocional ao 
estudante. A UNESA conta com estes espaços, que visam a acolher as frustrações e ansiedades dos alunos e ajudá-los a superar as dificuldades 
que emerjam durante a graduação.  A presente pesquisa qualitativa pretende fornecer subsídios para o apoio mais abrangente ao discente de 
Medicina.  Seu objetivo é dar voz ao aluno de Medicina da UNESA, conhecendo suas motivações, expectativas e dificuldades relativas ao curso. 
Visa ainda identificar transformações ocorridas entre o início da faculdade e o período que antecede o internato, dois momentos considerados 
cruciais na formação médica. A pesquisa, que está em andamento, segue o Método de Explicitação do Discurso Subjacente (MEDS), que pretende 
analisar em profundidade os depoimentos dos sujeitos, tornando visíveis os conteúdos inconscientes. A pesquisa conta com uma coleta de dados 
em duas fases: a primeira, ocorrida em 2016, em que questionários foram respondidos por 67 alunos do primeiro período, permitindo uma 
aproximação inicial com o tema; e a segunda, em curso neste momento, em que a coleta de dados está sendo realizada por meio de entrevistas 
com alunos do primeiro e do oitavo períodos, visando ao aprofundamento de questões pertinentes. O MEDS prevê análise de dados em duas 
etapas: a “inter-participantes”, quando as respostas dos entrevistados são comparadas em busca de elementos em comum; e a “intra-
participante”, em que cada entrevista é analisada individualmente, em busca de contradições ou inconsistências que, quando identificadas, levam 
de volta à análise inter-participantes, para verificar se estão presentes nos outros discursos.  Considerando que dados coletados em questionários 
não permitem aprofundamentos, a análise nesta fase da pesquisa contou apenas com a etapa “inter-participantes”, enquanto as entrevistas 
contarão com as duas etapas. Os resultados parciais da pesquisa, obtidos nos questionários, indicam que as principais motivações para a escolha 
da Medicina estão associadas à realização pessoal (um “sonho de infância”) e ao altruísmo (desejo de “ajudar”/”salvar”).  A maioria dos alunos 
revelou ter grandes expectativas em relação à faculdade, no que diz respeito às novas amizades, ao amadurecimento e à maior liberdade, mas 
também aos conhecimentos a serem adquiridos. A realidade encontrada pelos alunos, porém, é descrita como envolvendo excesso de estudos e 
falta de tempo para os amigos e a família. Apesar disso, a maioria se diz realizada por estar na faculdade. Os principais medos declarados foram o 
de fracassar como profissional, cometendo erros, o de fracassar na faculdade e ser reprovado, além de medos de ordem pessoal, como o de não 
suportar a pressão da profissão e não saber administrar o tempo. Estes resultados reafirmam os achados de outros estudiosos, apontando para 
uma imensa expectativa sobre a faculdade, que dá lugar a uma realidade aparentemente mais árdua do que a imaginada. As angústias 
despertadas por essa realidade reiteram a necessidade de o aluno de Medicina ser acolhido e receber suporte durante toda sua graduação. 
Espera-se que a análise das entrevistas que estão sendo realizadas permita o aprofundamento das questões levantadas nos questionários e que 
os resultados desta pesquisa permita à UNESA acolher seus alunos de maneira ainda mais eficaz.
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